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prosinec 2020

V období distanční výuky se žáci učí podle upraveného rozvrhu. Omlouvání absencí prosím přes
Edookit.
•
•

23. 12. – 3. 1. 2021 – vánoční prázdniny
4. 1. 2021 – začátek výuky



Neohebné slovní druhy (předložky, spojky, citoslovce). Základy slovotvorby - Slovotvorný
základ, prostředek. Opakování bě/bje, pě, vě/vjě. Průběžná pravopisná cvičení.
Vypravování – tvorba vlastního souvislého textu, přímá řeč. Základní formy literatury
(pojmy, znaky) – práce s literárními texty. Dílny čtení.



V prosinci budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice B, C. Ve
škole budeme především rýsovat a distančně počítat. Čeká nás jedna větší souhrnná
písemná práce látky od září. Každý týden malé testy. DŮLEŽITÉ rýsovací pomůcky, nůžky,
lepidlo na každou hodinu.



Složitější úlohy na pohyb. Sestrojování grafů závislosti dráhy/rychlosti na čase, řešení úloh
z grafů. Okamžitá rychlost. Závěrečné opakování učiva o pohybu a klidu těles.



Vodní bezobratlí živočichové – hmyz; sladkovodní ryby. Vodní a pobřežní rostliny – druhy,
zajímavosti.

Z



Afrika - Opakování a prohloubení učiva z distanční výuky. Průběžně testy.

D



Byzantská říše, Arabové, Křížové výpravy ( test po dokončení). Slované, Sámova říše. Práce
s historickými dokumenty, ukázkami.



Seznámení s tabulkovým kalkulátorem – opakování tabulkový kalkulátor, praktický
test. Zadání aktivity komponenty pc – Eduscrum, práce přes Jamboard, příprava
videa



Unit 2 - dokončení. Test za unit 2 budeme psát 15.12. Unit 3 - Times and places. Minulý čas
průběhový. Dům - mistnosti a vybavení. Sloveso vypadat a chutnat. Používání minulého
času prostého a průběhového. Průběžné testy na probranou látku.

Vkz



Tvrdé drogy a jejich nebezpečí, opakování učiva pomocí formativních nástrojů, první
pomoc – úvod

Čvs



Kultura (význam, dělení). Umění.
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